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I. Đặt vấn đề

1. Chủ trương xây dựng XHHT ở VN:

 Chiến lược phát triển giáo dục

 Đề án xây dựng XHHT 2005-10; 2012-2020

2. Thành tựu: Đến nay VN đã có một hệ thống 

giáo dục hoàn chỉnh, quy mô toàn quốc, đa 

dạng về loại hình, đa tầng về cấu trúc, với 

sự tham gia của 2 chủ thể mới là xã hội dân 

sự và thị trường.



I. Đặt vấn đề

3. Tuy nhiên, phát triển của GDVN suốt thời gian qua chủ 

yếu là sự phát triển theo chiều rộng, tương thích với mô 

hình phát triển theo chiều rộng của nền kinh tế.

4. Cái giá phải trả của sự phát triển đó là những yếu kém 

về chất lượng.

5. Vì vậy, yêu cầu tiên quyết trong đổi mới căn bản, toàn 

diện GDVN là chuyển sang mô hình phát triển mới, tập 

trung vào nâng cao chất lượng.

6. Đây là bài toán rất khó, nhất là xét trong quy mô rộng lớn 

của một hệ thống giáo dục hướng tới XHHT.

7. Báo cáo này chỉ xét một khía cạnh của bài toán: Tính 

đồng bộ trong hệ thống chính sách giáo dục



II. Chất lượng GDVN

từ những góc nhìn khác nhau

1. Đánh giá qua các điều kiện đảm bảo chất lượng: Chất 

lượng giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo có 

tiến bộ.

2. Đánh giá qua việc đáp ứng mục tiêu: Chất lượng giáo 

dục chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội.

3. Đánh giá qua sự hài lòng của người dân: Người dân 

chưa hài lòng về nhiều tiêu chí của giáo dục (PAPI 

2011, 2012).

4. Đánh giá qua chỉ số giáo dục trong KEI: chất lượng 

GDVN vào loại thấp nhất trong tương quan so sánh với 

các nước trong khu vực



II. Chất lượng GDVN

từ những góc nhìn khác nhau

5. Đánh giá qua báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu 

GCR: chất lượng đào tạo nguồn nhân lực không đến nơi 

đến chốn luôn là một trong 5 vấn đề bức xúc nhất trong 

phát triển kinh tế nước ta.

Chất lượng GDVN có tiến bộ so với chính nó, nhưng tụt 

hậu so với yêu cầu phát triển KT-XH của đất nước, tụt 

hậu so với đòi hỏi ngày càng cao của người dân và tụt 

hậu so với bước phát triển của nhiều nước trong khu 

vực. Những yếu kém về giáo dục này là kéo dài, tập 

trung chủ yếu ở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, 

giáo dục thường xuyên, và gây bức xúc trong xã hội.

Chất lượng GDVN có tiến bộ so với chính nó, nhưng tụt 

hậu so với yêu cầu phát triển KT-XH của đất nước, tụt 

hậu so với đòi hỏi ngày càng cao của người dân và tụt 

hậu so với bước phát triển của nhiều nước trong khu 

vực. Những yếu kém về giáo dục này là kéo dài, tập 

trung chủ yếu ở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, 

giáo dục thường xuyên, và gây bức xúc trong xã hội.



III. Tiếp cận hệ thống

để nâng cao chất lượng giáo dục

1. Nghiên cứu của The Economist Intelligence Unit (2012): 

Giáo dục về cơ bản vẫn là một cái hộp đen. Nghĩa là 

không có lời giải cho trước trg việc nâng cao chất lượng 

giáo dục.

2. Do đó có nhiều cách tiếp cận trong việc tìm lời giải: phổ 

biến là các cách tiếp cận đơn yếu tố, đa yếu tố.

3. Gần đây, xuất hiện xu thế mới: tiếp cận toàn hệ thống

4. UNESCO & WB đang triển khai tiếp cận này trong một 

chương trình mang tên System Approach for Better 

Educational Results (SABER), với hy vọng mở cái hộp 

đen giáo dục



III. Tiếp cận hệ thống

để nâng cao chất lượng giáo dục

5. Quan niệm cơ bản của SABER: chất lượng giáo dục là 

sản phẩm của cả hệ thống chính sách giáo dục. Vì vậy 

để nâng cao chất lượng giáo dục cần xây dựng được 

một hệ thống chính sách khá đủ và đồng bộ, bao hàm 

mọi thành tố cơ bản.

6. Trong tiếp cận ban đầu của SABER, đưa ra 8 lĩnh vực 

chính sách: GV, EMIS, tự chủ, ICT, đánh giá, phân 

luồng, GDĐH, huy động khu vực tư.

7. Mỗi lĩnh vực chính sách được xếp theo 4 mức độ từ 

thấp đến cao: tiềm ẩn (latent), nẩy sinh (emerging), định 

hình (established), nâng cao (advanced)



III. Tiếp cận hệ thống

để nâng cao chất lượng giáo dục

EMIS VN thuộc những nước thiếu thông tin nhất về tài chính GD, có 

ít dữ liệu nhất trong xây dựng các chỉ số liên quan đến GDPT

Tự chủ Đạt mức độ nẩy sinh

ICT Chưa phát huy được những kỹ năng của thế kỷ XXI liên quan 

đến ICT như tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề…

Đánh

giá

Điểm yếu cần khắc phục là sự thiếu vắng đánh giá trên diện 

rộng

Phân

luồng

VN thuộc nước phân luồng sớm (?) và không có cơ hội học 

lên đại học (?)

GDĐH Không đồng bộ giữa mức độ tăng trưởng cao nhưng chi phí 

thấp và quản trị kém

Khu 

vực tư

Đạt mức độ nâng cao về trách nhiệm giải trình, nhưng mới chỉ 

ở mức độ tiềm ẩn về minh bạch thông tin, và mức độ nẩy sinh 

về tính cạnh tranh



IV. Cải cách đào tạo giáo viên 

trong trường sư phạm

1. Đánh giá của SABER trên 8 mục tiêu cốt lõi của chính 

sách GV cho thấy VN có hệ thống chính sach GV khá 

đầy đủ, nhưng mới ở mức độ nẩy sinh đối với một số 

mục tiêu như thu hút người giỏi vào nghề dạy học, cải 

cách sư phạm trong đào tạo GV, nâng cao năng lực 

lãnh đạo của hiệu trưởng.

2. Nghiên cứu trong phạm vi đề tài cấp nhà nước của 

Nguyên PCT nước Nguyễn Thị Bình cho thấy: Điểm 

mạnh nổi trội của VN là có chính sách GV nhất quán. 

Nhưng điểm mạnh đó chưa được phát huy đầy đủ và 

vẫn ở dạng tiềm năng là chính.



IV. Cải cách đào tạo giáo viên 

trong trường sư phạm

3. Bằng chứng là ở chỗ giáo viên đang mất động lực trong 

dạy học, còn năng lực nghề nghiệp không đáp ứng yêu 

cầu đổi mới chương trình GDPT.

4. Nguyên nhân: đào tạo gv ở VN vẫn luẩn quẩn trong cái 

bẫy của sự đổi mới chắp vá, với đặc trưng: 1/mẫu hình 

gv vẫn là gv truyền thống; 2/hệ thống đào tạo khép kín; 

3/ quá trình đào tạo là chia cắt.

5. Yêu cầu cải cách ĐTGV là bức thiết, với những đặc 

trưng mới: 1/ mẫu hình gv là gv chuyên nghiệp; 2/ hệ 

thống đào tạo mở; 3/ quá trình đào tạo liên tục

6. Vấn đề đặt ra: tính đồng bộ về chính sách khi tiến hành 

cải cách ĐTGV phải như thế nào?



V. Kết luận

1. Cách tiếp cận vừa qua của VN trong việc tìm lời giải 

cho bài toán nâng cao CLGD là tiếp cận đơn yếu tố→ 

cái bẫy của sự đổi mới.

2. Trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện GDVN, cần 

chuyển sang cách tiếp cận hệ thống để nâng cao chất 

lượng giáo dục.

3. Một yêu cầu tiên quyết trong tiếp cận này là tính đồng 

bộ của hệ thống chính sách.

4. Về chính sách GV: bên cạnh cải cách ĐTGV trong 

trường sư phạm cần cải cách tiền lương để nhà giáo 

sống được bằng lương



V. Kết luận

5. Về hệ thống chính sách trong phạm vi người dạy, người 

học, hiệu trưởng, nhà trường và cộng đồng: Đặt trong 

bối cảnh chương trình GDPT sau 2015 mà mục đích là 

chuẩn bị lớp trẻ với những kỹ năng của thế kỷ XXI, cần 

có chính sách và kế hoạch xây dựng trường học thế kỷ 

XXI, giáo viên thế kỷ XXI và hiệu trưởng thế kỷ XXI.

6. Về hệ thống chính sách trong toàn hệ thống: Cần đảm 

bảo sự đồng bộ thực sự về chính sách giữa GD chính 

quy và GDTX.

7. Về xây dựng chính sách và tổ chức thực hiện: Cần khắc 

phục căn bệnh cố hữu là sự chậm trễ, nửa vời trong tổ 

chức thực hiện
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